План роботи
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
на листопад 2017 року
№
з/п

Зміст роботи

Терміни
виконання

Відповідальні
за підготовку

Виконавці

І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
а) КУРСИ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

жовтень-листопад:
Учителі початкових класів та
ІІ сесія
вчителі,
які
викладають (дистанційна)
інформатику в початкових класах
29.09-18.12
Проблема:
«Інформаційнокомунікаційні
технології
в
початковій школі як умова спільної
творчості вчителя і учня»
(очно-дистанційна форма
навчання)
Учителі історії, правознавства, які 30.10-10.11
викладають предмети освітньої
галузі «Суспільствознавство»
Проблема: «Компетентнісний підхід
до викладання предметів освітньої
галузі «Суспільствознавство» в
процесі
реалізації
Державного
стандарту базової і повної загальної
середньої освіти»
Вихователі дошкільних навчальних 30.10-10.11
Бик А.С.,
закладів
Голодюк Л.С.,
Проблема: «Сучасні підходи до
Нудний В.М.,
організації змісту навчально-виховної
Кирилюк А.П.
роботи з дітьми раннього віку»
Учителі географії, економіки та 30.10-17.11
природознавства
Проблема:
«Сучасний
урок
географії та економіки в контексті
компетентнісного навчання»
Учителі, які викладають предмети 30.10-17.11
освітньої галузі «Природознавство»
(хімія,
біологія,
екологія,
природознавство)
Проблема: «Інноваційні підходи до
викладання предметів природничого
циклу»
Учителі початкових класів
30.10-17.11
Проблема: «Реалізація Державного
стандарту в контексті особистісно
зорієнтованого і компетентнісного
підходів під час засвоєння змісту
початкової загальної освіти»
листопад:
Учителі
української
мови
і 13.11-24.11
літератури

Кондратова В.В.,
Литвиненко О.В.,
Тіхонова Н.Г.

Митрофаненко Ю.С.,
Черткова Н.С.

Тарапака Н.В.,
Гагаріна Н.П.

Федірко Ж.В.,
Хлань Л.М.,
Богданова О.П.
Скрипка Г.В.,
Ціперко Т.В.

Тіхонова Н.Г.,
Чернецька О.Г.

Вікторіна О.М.,
Мінич Г.В.
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Проблема:
«Модернізація
та
технологізація уроку української
мови ті літератури»
8. Завідувачі дошкільних навчальних 13.11-24.11
Гагаріна Н.П.,
закладів
Тарапака Н.В.
Проблема: «Модернізація змісту,
форм і методів управлінської
діяльності керівника дошкільного
закладу»
листопад-грудень:
9. Учителі англійської мови
20.11-01.12
Кендюхова А.А.,
Проблема: «Комунікативність як
Коса І.Т.
пріоритетний напрям у системі
діяльності вчителя іноземної мови»
10. Учителі математики.
20.11-01.12
Голодюк Л.С.,
Проблема:
«Сучасний
урок
Ткаченко Л.А.
математики
в
контексті
компетентнісного підходу»
11. Учителі, які викладають предмети 20.11-01.12
Жосан О.Е.,
«Захист Вітчизни» (для юнаків) та
Коробов М.Г.
«Фізична культура»
Проблема: «Формування ключових
предметних компетентностей учнів
у процесі викладання предметів
«Фізична культура» та «Захист
Вітчизни»
12. Бібліотекарі навчальних закладів
20.11-01.12
Жосан О.Е.,
Проблема:
«Бібліотека
як
Дяченко Н.І.
інформаційно-ресурсний
центр
навчального закладу: особливості
становлення та функціонування»
13. Керівники
опорних
шкіл 27.11-08.12
Корецька Л.В.,
(директори,
завідувачі
філій,
Половенко О.В.
заступники директорів з навчальновиховної та науково-методичної
роботи)
Проблема:
«Формування
організаційної структури шкільного
управління:
компетентнісний
підхід»
14. Учителі початкових класів
27.11-15.12
Кондратова В.В.,
Проблема: «Особливості реалізації
Чернецька О.Г.
змісту початкової загальної освіти в
умовах
використання
ІКТ
у
навчально-виховному
процесі
початкової школи»
б) ОБЛАСНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ТВОРЧІ ГРУПИ, ШКОЛИ ТВОРЧОГО
ВЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, МАЙСТЕР-КЛАСИ
15.

Постійно діючий семінар (звіт)
учителів основ здоров’я, педагогівтренерів
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
які

02.11-03.11

Бик А.С.,
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.,

Желєзнова Т.П.,
Барсукова С.Л.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

впроваджують
превентивні
здоров’язбережувальні проекти
Проблема: «Реалізація концепцій,
інноваційних
підходів
до
формування
життєвих
компетентностей
школярів
у
навчально-виховному процесі за
умов упровадження превентивних
здоров’язбережувальних проектів»
Тренінг для практичних психологів,
соціальних педагогів
Проблема: «Формування
відповідального
ставлення
до
власного здоров’я за інформаційноосвітньою
протиалкогольною
програмою «Сімейна розмова»»
Семінар учителів математики
Проблема: «Актуальні аспекти
підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці
учнів до ЗНО з математики»
Науково-практичний
семінар
директорів
позашкільних
навчальних закладів
Проблема:
«Ціннісні
аспекти
педагогіки
В.Сухомлинського
у
контексті
формування
компетентностей вихованців в умовах
гурткової роботи»
Тренінг для учителів, які навчають
учнів з особливими освітніми
потребами
за
індивідуальною
формою
Проблема:
«Психолого-медикопедагогічний супровід дітей з
особливими освітніми потребами в
загальноосвітній школі»
Творча група (друге засідання)
(вебінар) учителів музичного та
образотворчого
мистецтва,
художньої культури
Проблема: «Творче самовираження
учня
у
навчально-виховному
процесі предметів освітньої галузі
«Мистецтво»»
Семінар учителів англійської мови
Проблема: «Актуальні аспекти
підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці
учнів до ЗНО з англійської мови»
Вебінар для методистів методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад,

Кирилюк А.П.

Молчанова О.М.,
Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

06.11

Ткаченко Л.А.

07.11-08.11

09.11

Міцай Ю.В.

14.11

Молчанова О.М.,
Червонець І.В.

15.11

.

Кондратова В.В.,
Черненко С.В.

15.11-16.11

Коса І.Т.,
Задубняк Ю.А.

16.11

Голодюк Л.С.,
Корж Л.Ф.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

які відповідають за проведення
моніторингових досліджень
Проблема:
«Моніторингові
дослідження
якості
освіти:
регіональний аспект»
Динамічна творча група (друге
засідання) (дистанційна форма
проведення) учителів зарубіжної
літератури та російської мови
Проблема:
«Технологізація
літературної освіти»
Творча група (друге засідання)
учителів
української
мови
і
літератури
Проблема: «Проблеми унормування
сучасної української мови»
Постійно діючий семінар учителів
історії, які мають стаж роботи за
фахом до 7 років
Проблема: «Сучасний урок історії:
компетентнісний аспект»
Семінар учителів історії
Проблема: «Актуальні
аспекти
підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці
учнів до ЗНО з історії України»
Майстер-клас для учителів основ
здоров’я та педагогів-тренерів, які
впроваджують
превентивні
здоров’язбережувальні проекти
Проблема: «Удосконалення
професійної
майстерності
педагогічних кадрів, підвищення
результативності
і
якості
навчального
процесу
шляхом
упровадження навчання на засадах
розвитку життєвих навичок»
Науково-практичний
семінар
директорів
гімназій,
ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих шкіл,
навчально-виховних
комплексів
(об’єднань) та експериментальних
закладів
Проблема: «Управління
інноваційною освітньою діяльністю
як умова розвитку професійної
компетентності педагога»
Обласна творча група (друге
засідання) (дистанційна форма
проведення) учителів української
мови і літератури
Проблема: «Практичне
використання
інструментів
Microsoft та Google в роботі вчителя
української мови і літератури»

17.11

Бик А.С.,
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

Ревнивцева О.В.

20.11

Вікторіна О.М.

21.11

Митрофаненко Ю.С.,
Черткова Н.С.

22.11-23.11

Кравченко Ю.В.,
Черткова Н.С.

24.11

Желєзнова Т.П.,
Барсукова С.Л.

28.11

Жосан О.Е.,
Марченко І.А.

28.11

Мінич Г.В.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

1.

2.

Інтервізійна група практичних
29.11
Чебоненко В.Ф.,
психологів
Мирська А.А.
Проблема: «Методи та технології
психодинамічної корекції в роботі
практичного психолога»
Інтернет-семінар для методистів 29.11-30.11
Марченко І.А.
методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад
Проблема: «Системний підхід до
управління інноваційною освітньою
діяльністю
в
умовах
загальноосвітнього
навчального
закладу»
Творча група (друге засідання)
30.11
Небеленчук І.О.
учителів зарубіжної літератури
Проблема: «Аналітикоінтерпретаційна діяльність суб’єктів
навчання у процесі роботи над
художнім твором»
Дистанційний курс для учителів 06.11-22.11
Татаренко О.В.
трудового навчання
Проблема: «Проектна технологія на
уроках трудового навчання»
Дистанційний курс для учителів 20.11-06.12
Ревнивцева О.В.
зарубіжної літератури та російської
мови
Проблема:
«Сучасний
урок
зарубіжної літератури та російської
мови: інноваційна парадигма»
Дистанційний курс для учителів, 27.11-13.12
Богданова О.П.
які викладають економіку
Проблема: «Технологія
проблемного навчання на уроках
економіки»
Дистанційний курс для учителів 30.11-18.12
Небеленчук І.О.
української мови та літератури,
зарубіжної літератури
Проблема: «Теорія та методика
аналізу художнього твору»
ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Забезпечення виконання наказів та Протягом
Корецька Л.В.
Педагогічні та
розпоряджень
начальника
місяця
науковоуправління освіти, науки, молоді та
педагогічні
спорту облдержадміністрації, участь
працівники
у спільних заходах (конференціях,
семінарах тощо)
Підготовка
проектів
наказів 02.10-31.10 Корецька Л.В.,
Структурні
начальника
управління
освіти,
Бик А.С.,
підрозділи
науки, молоді та спорту ОДА, листів
Голодюк Л.С.,
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Нудний В.М.
Сухомлинського»
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3.

Проведення наради при директору

4.

Участь
у
міжнародних
та
всеукраїнських
педагогічних
заходах

5.

Засідання
експертно-аналітичної За окремим
ради
графіком
Засідання методичної комісії
За окремим
графіком
Узагальнення роботи структурних За окремим
підрозділів за 2017 рік
графіком

6.
7.

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Корецька Л.В.

Нудний В.М.

Бик А.С.

Бик А.С.

Науковопедагогічні та
педагогічні
працівники
закладу
Члени ради

Голодюк Л.С.

Члени комісії

20.11-24.11

Голодюк Л.С.,
Бик А.С.,
Нудний В.М.
Голодюк Л.С.,
Бик А.С.,
Нудний В.М.
Голодюк Л.С.

Керівники
структурних
підрозділів
Керівники
структурних
підрозділів
Червонець І.В.

01.11-10.11

Голодюк Л.С.

Ревнивцева О.В.,
Котляренко Н.М.,
Мінич Г.В.,
Черненко С.В.

06.11-08.11
13.11-16.11

Голодюк Л.С.

Міцай Ю.В.,
Гайда Л.А.,
Дяченко Н.І.,
Пляка С.М.

07.11-09.11

Голодюк Л.С.

Желєзнова Т.П.

8.

Планування роботи структурних За окремим
підрозділів на 2018 рік
графіком

9.

Тематичне вивчення діяльності
методичних кабінетів (центрів)
відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад з
проблеми
«Стан
науковометодичного
забезпечення
впровадження
інклюзивного
навчання
в
загальноосвітніх
навчальних закладах» (Долинський,
Петрівський та Олександрійський
райони)
Тематичне вивчення діяльності
методичних кабінетів (центрів)
відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад з
проблеми «Вивчення професійної
активності вчителів у міжкурсовий
період:
стан
і
перспективи»
(Добровеличківський район)
Тематичне вивчення діяльності
методичних кабінетів (центрів)
відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад з
проблеми «Формування ціннісних
орієнтацій учнів в умовах освітнього
середовища навчального закладу та
району»
(Вільшанський
та
Голованівський райони)
Проведення
контролю
моніторингового дослідження стану
організації роботи загальноосвітніх
навчальних
закладів
щодо
впровадження
й
викладання

10.

11.

12.

7

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

предмета «Основи здоров'я» та
обов’язкового
факультативного
курсу «Захисти себе від ВІЛ»
(м. Знам’янка)
Комплексне вивчення стану охорони 28.11-30.11
праці та безпеки життєдіяльності в
навчальних закладах (ЗНЗ, ДНЗ)
Знам'янського району
Проведення
онлайн-дослідження 01.11-30.11
щодо знань, ставлень і поведінкових
навичок дітей та підлітків (наказ
начальника
управління
освіти,
науки, молоді та спорту ОДА від
18.05.2017 року №413)
Підготовка завдань до ІІ етапу Протягом
Всеукраїнських учнівських олімпіад
місяця
із навчальних предметів
Науково-методичний
супровід Протягом
дослідно-експериментальної роботи
місяця
з проблеми «Становлення і розвиток
мережі опорних шкіл в умовах
децентралізації та формування
освітніх округів в області»
Підготовка педагогів-тренерів із 01.11-30.11
методики
викладання
курсів
«Вчимося жити разом» у початковій,
основній та старшій школі
Підготовка матеріалів обласного Протягом
педагогічного марафону «Штрихи
місяця
до портрета В. Сухомлинського»,
присвяченого 100-річчю від дня
народження видатного педагога
Формування
бази
даних Протягом
загальноосвітніх
навчальних
місяця
закладів, залучених до проведення:
апробації сертифікаційних робіт,
організація,
проведення
та
методичний супровід (спільно з
ОРЦОЯО, за графіком УЦОЯО)
Інструктивно-методична нарада для
01.11
керівників
ВНЗ
І-ІІ
рівнів
акредитації та ПТНЗ області
«Особливості проведення ЗНО в
2018 році. Організація ДПА у формі
ЗНО в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та
ПТНЗ» (спільно з ОРЦОЯО)
Інструктивно-методичний семінар
02.11
для відповідальних за ЗНО органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад

Голодюк Л.С.

Желєзнова Т.П.

Желєзнова Т.П.

Желєзнова Т.П.,
Барсукова С.Л.,
Ткаченко С.В.

Нудний В.М.

Структурні
підрозділи

Бик А.С.

Міцай Ю.В.

Желєзнова Т.П.

Желєзнова Т.П.,
Барсукова С.Л.

Міцай Ю.В.

Міцай Ю.В.,
Половенко О.В.,
Пляка С.М.

Корж Л.Ф.

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.
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22.

23.

24.

Кіровоградської
області
«Особливості проведення ЗНО в
2018 році» (спільно з ОРЦОЯО)
Проведення
апробації 13.11-24.11
сертифікаційних робіт (спільно з
ОРЦОЯО, за графіком УЦОЯО)
Підготовка
пропозицій
до Протягом
формування
мережі пунктів
місяця
системи
ЗНО
(за
графіком
ОРЦОЯО)
Підготовка та розміщення завдань 30.10-01.11
онлайн-опитування
здобувачів
освіти підвищення кваліфікації. 06.11-08.11
Узагальнення
результатів
опитування

Корж Л.Ф.

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.

Голодюк Л.С.

13.11-15.11
20.11-22.11

25.

26.

27.

28.

29.

Узагальнення
досвіду
роботи Протягом
Ракул С.Ю., практичного психолога
місяця
комунального закладу «Навчальновиховне
об'єднання
«Загальноосвітній
навчальний
заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий
юнацький
центр
«Перлинка»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Вивчення
досвіду
роботи 01.11-10.11
Коломійця В.П., учителя фізичної
культури комунального закладу
«Навчально-виховне
об'єднання
№ 32
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
позашкільний
центр
«Школа
мистецтв» Кіровоградської міської
ради»
Вивчення
досвіду
роботи Протягом
Бруснік Л.О., учителя економіки
місяця
навчально-виховного
об'єднання
«Олександрійська гімназія – школа
мистецтв» Олександрійської міської
ради
Узагальнення матеріалів за
01.11-10.11
результатами вивчення
перспективного педагогічного досвіду
Вивчення матеріалів досвіду роботи 01.11-20.11
Романич
Н.В.,
методиста
методичного кабінету відділу освіти
Маловисківської райдержадміністрації

Чебоненко В.Ф.

Коробов М.Г.

Мінич Г.В.,
Тарапака Н.В.
Коса І.Т.,
Ткаченко Л.А.,
Коробов М.Г.,
Дяченко Н.І.
Половенко О.В.,
Чернецька О.Г.
Коса І.Т.,
Татаренко О.В.,
Гагаріна Н.П.
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю.

Коробов М.Г.

Хлань Л.М.

Богданова О.П.

Кравченко Ю.В.

Черткова Н.С.

Половенко О.В.

Кірішко Л.М.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Аналіз річних планів методичних 01.11-20.11
кабінетів
(центрів)
відділів
(управлінь)
освіти
райдержадміністрацій, районних рад,
об’єднаних територіальних громад з
проблеми
«Науково-методичне
забезпечення підготовки вчителя до
роботи з обдарованими»
Прийом замовлень від органів Протягом
управління
освітою
місяця
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад
та ПТНЗ на виготовлення дублікатів
і передрук документів про освіту
Прийом невиданих документів про Протягом
освіту від органів управління
місяця
освітою
райдержадміністрацій,
міських
рад,
об’єднаних
територіальних громад та ПТНЗ для
подальшого
знищення
в
ДП «Інфоресурс»
Міністерства
освіти і науки України
Подання замовлень на виготовлення Протягом
документів
про
освіту
до
місяця
ДП «Інфоресурс»
Міністерства
освіти і науки України
Отримання документів про освіту Протягом
державного зразка у ДП «Інфоресурс»
місяця
Міністерства освіти і науки України
Надання консультацій з питань Протягом
ліцензування та атестації ПТНЗ у
місяця
сфері професійно-технічної освіти
Надання консультацій з питань Протягом
ліцензування
дошкільних,
місяця
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів приватної
форми власності
Підтвердження документів про Протягом
освіту,
визначених
спільним
місяця
наказом Міністерства закордонних
справ України, Міністерства освіти і
науки
України,
Міністерства
юстиції України (від 05.12.2003 року
№ 237/803/151/5 «Про затвердження
Правил проставлення апостиля на
офіційних документах, призначених
для використання на території інших
держав»)
Аналіз річних планів методичних Протягом
кабінетів
(центрів)
відділів
місяця
(управлінь)
освіти
райдержадміністрацій, районних рад,
об’єднаних територіальних громад

Половенко О.В.

Вареха А.Г.

Дорошенко О.В. Доненко А.О.,
Самойлов С.П.

Дорошенко О.В. Самойлов С.П.

Дорошенко О.В. Доненко А.О.,
Самойлов С.П.
Дорошенко О.В. Самойлов С.П.
Дорошенко О.В. Самойлов С.П.
Дорошенко О.В. Самойлов С.П.,
Доненко А.О.,
Ткаченко О.Г.
Доненко А.О.

Ткаченко О.Г.

Половенко О.В. Кірішко Л.М.,
Вареха А.Г.,
Трубіна В.Г.
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39.

Засідання ради науково-методичної
лабораторії гуманітарно-естетичних
дисциплін

22.11

40.

Засідання ради науково-методичної
лабораторії з інклюзивного та
інтегрованого навчання

29.11

41.

Проведення
скайп-нарад
для
За
Половенко О.В.
завідувачів РМК (ММЦ)
потребою
Робота з платформою Moodle для Протягом Литвиненко О.В.
підтримки дистанційного навчання
місяця
Наповнення сайту музейної кімнати Протягом
Міцай Ю.В.
з історії освіти Кіровоградщини
місяця
Удосконалення й оновлення сайту Протягом Литвиненко О.В.
інституту та його бази даних
місяця
ІІІ. МАСОВІ ЗАХОДИ
Обласний конкурс заступників Протягом
Половенко О.В.
директорів з навчально-виховної
місяця
роботи
Науково-методичний
та Протягом
Голодюк Л.С.
інформаційний супровід І та ІІ турів
року
всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2018»

42.
43.
44.

1.
2.

Заступник директора з науково-методичної діяльності

Ревнивцева О.В. Мінич Г.В.,
Котляренко Н.М.,
Черненко С.В.,
члени ради
Червонець І.В. Червонець І.В.,
Тищенко Т.О.,
члени ради

підписано

Половенко О.В.
Задорожко І.В.,
Частаков А.В.
Гайда Л.А.
Задорожко І.В.,
Частаков А.В.
Трубіна В.Г.
Коса І.Т.,
Хлань Л.М.,
Ревнивцева О.В.,
Коробов М.Г.,
Буртовий С.В.,
Жосан О.Е.
Л. Голодюк

